
Kvara lunradio.
LUNA ADMONO.
La estonto ne apartenas al la estantaj generacioj,sed,ma

le, al la estontaj; al tiuj kiuj, en la estanto,disvoivi ĝas 
kaj preparas siajn kapablojn kaj siajn fortojn.

Tiu konsidero koncernas, speciale, la esperantistojn. La 
kreskanta materialismo trenas la junularon al profito kaj al 
ĝuo, kaj, Esperanto ne aperas al la plejparto kiel monhavi- 
ga afero nek kiel sensualismo. Do, estas antaŭvidebla mal
kresko de intereso por nia afero, tiel kiel por muziko, li
teraturo kaj ceteraj kulturaj konoj.

Oni povas allogi neniun promesante tujan profiton kaj bo
ne pagatajn postenojn, per Esperanto. Sed, ne forgesante la 
praktikajn avantaĝojn de la internacia lingvo,oni devas eis*  
tarigi la kulturan, moralan, pacigan kaj fratigan karakte
ron de nia movado. Oni devas agnoski ke, el cent novbakitaj 
esperantistoj, pli ol naŭdek estas... idealistoj, kaj ke la 
ceteruloj forlasos niajn vicojn, eble antaŭ ol fi ni erni la 
lingvon.

Do, varbu idealistojn! Ili estos pli sekuraj kunbatalan
toj en la strebado por starigo de forta kaj konsiderinda ho
mamaso. Poste, jam venos la vico de la profitemuloj kaj de 
la filistroj.

Dume, ĉi tiuj meritas vivi ... en la LUNO !.
. 0 0 0.



" ESPERANTISTA MIKROFONO " de " LA VOZ DE LEVANTE"

= DUDEKJARADA ==

Jam en la jaro 1949 , Radio Alerta de Valencia starigis es
perantistan programon , kiu daŭre funkcias , ĉiusemajne ,es
cepte dum la someraj monatoj.

La programon konsistigas : Duvoĉa mallonga klarigado de la 
celoj kaj avantagoj de la Internacia Lingvo ; kvinminuta le
ciono , sub la titolo:" Aprenda Esperanto por Radio " ; lega 
do de doktrina artikolo pri Esperanto ( pli ol tricent estas 

jam legitaj ) kaj "Esperantista Novajaro". Kelkaj melodioj 
apartigas la diversajn programerojn,kaj "La Espero" anoncas 
kaj finas la programon.

Nla himno estas konata de ciuj valencianoj kaj ni dubas ke, 
en nla reglono,lu ajn nesciu pri Esperanto. Multaj esperan - 
tigis pro nia elsenda agado.
Pasintan dektrian de Februaro , la Valencia Grupo d® Espe - 

ranto celebris la dudekjaran datrevenon de la kreado de nla 
"Esperantista Mikrofono" . Tiucele , la Prezidanto de la va
lencia esperantistaro , Sra. Johano Devis Calpe donacis ar
tan argentan platon al la Direktoro de la Radiostacio , Sra. 
V.Beta. Ĉeestis Sr^. e. Vidal , Administranto de la elsende
jo -dank'al kies influo,Esperanto estas daŭre bonveninta-Jia 
aktuala parolantino de "E.M." , Sne M.Maldn kaj -Dro. R. He
rrero, kiu , de preskaŭ dudek jarojn , estras la programon .
Samfi. Devis esprimis la koran dankemon de ni ĉiuj pro la a- 

fabla akcepto de nia afero en "La Voz de Levante". Sro. Beta 
reciprokis , dirante ke la elsenda stabo fieras pro la kui - 
turiga^agado de la esperantista programo -la plej konstanta 
inter ciuj allaj- kaj , laŭ li , la esperantistoj meritas o- 
magon pro sia persisto en tiel meritoplena entrepreno.

Dro. Herrero reliefigis la senton de dankemo de la partopre
nantoj en la programo , kiuj disvolviĝas en la radiostacio , 
kvazaŭ en sia propra hejmo, eĉ por ke , foje., eksterlandaj 
samideanoj uzu la’ ondon de "E.M." , kio pruvas al la ĝenera
la publiko ke Esperanto estas vivanta afero.
Tiu memoriga ceremonio estis raportata de la valencia gaze

taro, klo , kompreneble , konsistigis plian propagandon.
Nun , la plifortigo de la elsendopovo pligravigas la efikon 

de nia programo , kiu , nun , estas aŭdebla en la orientaj 
regionoj de nia lando.



PELICULAS IMPOSIBLES

Debieran serlo , si se rigiesen por la lógica,todas aque - 
lias en que intervienen personajes que , en la vida real,ha - 
blasen distintos lenguajes.

Hace poco , Television Española presentó una película: "El 
amor se paga con la muerte",en la que se desarrolla un drama, 
durante la ocupación de Grecia , en la última guerra mundial.

No sé si a alguien más que a los esperantistas se les ocu
rrió pensar en el absurdo de hacer dialogar con fluidez a las 
tropas germanas con los montañeses helénicos. En la vida real, 
ni los soldados alemanes podían hablar en griego , ni los mon 
tañeses hablaban otra cosa que el dialecto griego montañés .

Pero , los productores cinematográficos no se arredran. Por 
un milagro,que deja en mantillas a la Pentecostés de los Evan
gelios ,basta ser actor de cine para que esa barbaridad cicló
pea sea moneda corriente,admitida , de buena gana por la crí
tica... y por el público,ávido de aventuras interesantes.

Nunca , en la historia del Teatro , ningún autor se ha to
mado tal licencia , a no ser en obras de fantasía. Pero el Ci 
ne se atreve a ese artilugio , pobre y convencional, que sola 
mente será admisible cuando todo el mundo , hasta en fas mon
tañas del Peloponeso , hable corrientemente , además del idio 
ma propio , el de todo el mundo.

Me acuerdo de la hilaridad que me produjo una película his
tórica, en la que figuraba la conquista de Valencia por las mi 
lletas del Cid Campeador. Las alborozadas mesnadas cristianas" 
entraban por los muros de la conquistada ciudad , mientras en 
el fondo , en la lejanía , se podía ver con distinción la mar- 
cha impasible ante el hecho histórico... de un camión I

Aquel enorme desliz , imperdonable anacronismo , digno del 
más estruendoso pataleo , no era mayor que el diálogo de unos 
soldados de Hitler con unos partisanos griegos.

i En qué Idioma hablarían , santo Dios ? 
ARISTARCO.

OWZQQUU00WSQQ0
NOMBRAMIENTO.-

Nuestro querido amigo , el destacado espe
rantista R.P. José Mfi Claramunt , ha sido nombrado Rector de 
las Escuelas Pías de Calella ( Barcelona ). Le felicitamos por 
ello , y le deseamos muchos éxitos en el desempeño de su cargo 
desde el que tanto puede hacer en favor del Esperanto.



traduka ludo Lati sugesto de Dro. e. Tudela 

irafis la plej ĝustan tradukon , lati la juĝantaro,SrS.F.R.R., 
per jenaj solvoj :

11{ Faltarle tornillos a uno. EN LIA CERBA MAŜINARO 
MANKAS ŜRAŬBOJ,POR RIPARO.

129 Echar por la tremenda.

13} Hasta fetén entrada la 
noche.

14} Meter haza uno , donde 
no le importa .

15} Con la soga al cuello .

TIU KIU AGADAS EN DRAMO , 
TIU NE VIVADAS EN AMO.

ŜIS KIAM NOKTA MALHELO 
FARIGIS NIGRA PANELO .

LI METIS LA NAZON
EN ALIESAN VAZON .

ŜNURO SlRKAŬ LA KOLO ? 
BALDAŬ ESTOS PENDOLO t

Ni invitas niajn legantojn ,ĉefe , la lernantojn ,al cerbu
mado por solvi la poezian tradukon de la eldiraĵoj elektitaj 
de Dre. Tudela , kies sekvantaj proponoj estas tiuj :

16} A la tercera va la vencida.
17$ Tirarle a uno de la lengua.
18$ Mondo y lirondo.
19$ Ir uno rabo entrepiernas. 
20$ Vender al ramo.

Ni esperas ke multaj el niaj legantoj intencos forpreni la 
flagon , kiun sama. P.R.R. , per sia kunlaboremo kaj persis
to , daŭre suprenlevas.

D

Legado de bonaj libroj kaj korespondado kun eksterlandaj ge
samideanoj estas la tasko de ciu lernanto por atingi altan, 
kontentigan lingvan nivelon.



VERSIGADA ESPERANTO-GRAMATIKO

de

F. de SOUZA ALMADA ( S. Paŭlo. Brazilo) 

( daŭrigo )

Kun A de la adjektivoj 
Pronomoj posedaj venas
Kaj kiel en la substantivoj 
La N kaj J ili prenas.

La instruado nun ja
Estas ege interesa :
Si pritraktas verbojn ,la 
Regul' gramatika sesa.

Verboj ne estas sangataj
Laŭ la nombroj nek personoj ;
Du voĉoj estas traktataj 
En la sekvantaj lecionoj.

Unu voe' estas aktiva, 
Simpla kaj malsimpla formoj. 
Alia estas pasiva , 
Egale , sub samaj normoj.

Ili estas jen aktivaj : 
ANT,INT,ONT,kun N de Not 
Forigata Ĉe 1' pasivaj , 
Nin lasante : AT,IT,OT.

La tri tempoj indikitaj, 
Laŭ ordo estas la jenaj: 
ESTAN!',ESTINT',ESTONT', kaj 
Ili estas , ja , bonvenaj.

Krom formoj aktivaj,simplaj 
Nature estas uzataj 
Ankaŭ aktivaj malsimplaj 
Kun helpverb ESTI formataj.

Sed tiel ne nur 1'aktivo 
Formiĝas ĉe konjugado , 
Egale por la pasivo 
Ekzistas dum verb' uzado.

Laŭ formoj simplaj ni havas 
En la indikativ-modo :
Por la estant': finaĵon AS 
Por la estint'; is , ?“* ‘

La helpverb' ESTI utilas 
Kun participoj aktivaj , 

__  Sed tio ankaŭ similas 
laŭ metodo.A.1 participoj pasivaj.

Kaj OS por la estonteco , 
ŬS por la modo kondiĉa , 
U,ordona, kaj I , eco 
ffe la infinitivo riĉa .

Ricevas la participoj
Por la tri tempoj uzataj 
La finaĵon kun principoj 
Sur kiuj estas bazataj .

Estas du prepozicioj 
Gravaj en tiuj okazoj. 
Kiam la konjugacioj 
Venas sub pasivaj bazoj.

Ili estas DE kaj PER ; 
DE ,por vidigi faranto', 
Kaj PER por la manier 
Aŭ ilo de 1' sama aganto.

( daŭrigota)



UNUA KONGRESO DE PROFESOROJ DE IDIOMOJ

Valencia : 166n-17»n Majo 70.

En tiu dato kunvenis , unuafoje , en Valencia,la profesoroj 
de idiomoj. Partoprenis , atente , niaj samideanoj Henriko 
Arnau -kiu instruas Esperanton en la studenta klubo de la La
bora Universitato de Cheste- kaj Dro. Herrero , kiu tion fa
ras en la Esperantista Grupo de Valencia.

Oni invitis la partoprenantojn a.1 propono de diversaj deman
doj , kaj niaj samideanoj prezentis tiun :

" Ke Esperanto estu instruata en la lernejoj , gimnazioj ka; 
Universitatoj^, pro la^nuntempaj avantaĝoj de la Internacia 
Lingvo , kaj ĉefe pro ĝia facileco , kiu konsilas ĝian lerna
don antaŭ ol tiu de aliaj lingvoj , pli malfacile lerneblaj".
Bar,dum la disvolviĝo de la dua kunveno,pruviĝis ke la celo 

de la kongreso estis , ĉefe , la diskuto de profesiaj kaj sin
dikataj aferoj , kiam alvenis la tempo por defendi la propo - 
non , Dro. Hemero limigis sian intervenon per tiuj frazoj:

" Kiam vi aŭdos pri Esperanto , ne gestu malŝate aŭ moke .
Se vi deziras enketi pri Esperanto , mi konsilas al vi la Ie 

gadon de "La maravillosa historia del Lenguaje" , de MarioPel 
eble , la plej bona lingvisto en la tuta mondo. Per ĝi , vi 
povos esti informitaj , pli bone ol per miaj vortoj , pri la 
Internacia Lingvo.

Ne timu ke la disvastigo de Esperanto malutilu viajn profe
siajn interesojn ; kontraŭel Ciuj esperantistoj estas ankaŭ 
interesataj pri naciaj lingvoj ; do ,^ili estas viaj plej bp
na j klientoj. Ili ŝatas Esperanton , ĉar nur per ĝi oni povas 
pretendi la definitivan internacian kompreneblecon."

Post la fermo de la Kongreso , Dro. Hemero sciigis al la 
redaktoro de la profesia revuo por idiomistoj,ke tiuj povus 
havi plian laboron kaj profiton,instruante Esperanton , ĉar 
malmultaj scias ke la Internacia Lingvo estas valorigata en 
oficialaj konkursoj -per leĝo de Julio de 1921-J^aj la afe
ro estas daŭre utiligata de kelkaj sciantuloj Jftlal ,Esperan- 
to estas ankaŭ , sub la profita vidpunkto , alpreninda de idto 
mistoj.

Do , la interveno de niaj samideanoj efikis por sciigi al la 
ĉeestantaro , la gravecon kaj oportunon de Esperanto.



SOMERA ESPERANTISTA MOVADO

life Renkontigo de valenciaj esperantistoj. Gandía.(7-VI]

La naskiĝurbo de la granda poeto Ausias March nestis 
la II*n  Renkontiĝon de la valenciaj esperantistoj , kiuj ce
lebris , tiam,la finon de la kurso de Esperanto 1969-1970.

Gaje ĝi disvolviĝis , sukcese pri la rezultatoj , efike 
por la propagando , refontige por la duondormintaĵ penoj .

Partoprenis multaj valenciaj samideanoj kaj kursanoj ,re
prezentantoj de diversaj urbetoj kaj vilagoj el la regiono , 
kaj samideanoj el Alicante , Alcoy , Benidorm- kaj Jávea.An
kaŭ alvenis samideanoj el Katalunio ko4 Madrido. La dana es
perantistino Anna Jorgensen, internaciigis , iamaniere , la 
karakteron de la kunveno.

Post la Diservo , en la kapelo de la Palaco , okazis tre 
entuziasme la kunsido , gvidata de sara42. Rafael Moral,elsta 
ra samideano el Gandía. Salutis diversaj reprezentantoj de 
la regiono kaj la invititoj. Se la fino , sam». Johano'Devis 
Galpe , Prezidanto de la Valencia Grupo alparolis ĉiujn,ku
raĝiganta ilin por ke ĉiuj persistu en nia nobla strebo por 
triumfigi Esperanton.

Oni publikis la nomojn de la lernantoj kiuj sukcesis dum 
la pasinta kurso , nome : Johano Ciscar Bertó , Maria Ferri 
Helda,Juan Manuel Alandes kaj Vincento Segura. Per notindaj 
ekzercoj pruvis siajn kapablojn : M» Pilar Alcaraz ,M*Luisa  
TbáñeZjGuzmán Cabañero kaj M* 4 Carmen Pérez.

Se la fino ,ĉiuĵ vizitis la historiajn salonojn de la Pa 
laco kaj admiris la artajn riĉaĵojn kiujn ĝi enhavas.

Por inde daŭrigi la feston , la renkontigantoĵ sin turnis 
al la marbordo de Gandía , kie multaj ĝuis la favorojn de la 
maro kaj de la suno.

Komuna , satiga kaj bongusta paella estis la logika flno 
de tiel agrabla Renkontiĝo , kies ripeto , venontjare,en Ali 
cante-Benidorm , estas jam esperanta... kaj sopirata !

La loka gazetaro kaj tiu de Valencio detale raportis la 
Renkontiĝon , kaj emfazis la gravecon de Esperanto por la In 
terkompreniĝo kaj fratigo de la popoloj.

Ia alicantaj samideanoj entuziasme preparas la venontan 
Kunvenon en la bela strando Benidorm , pmRparig»por la 51*  
Hispana Kongreso de Esperanto.



Hispano-Franca Renkontiĝo , en Jaca >

Pasintan jaron kunvenis francaj kaj hispanaj esperantistoj 
en Perpignan , kaj ĉijare okazis la reciprokon en Jaca. Nia 
Honora Prezidanto , Eks-Rektoro M.Sancho Izquierdo , elstara 
figuro en la kadro de la Universitata vivo , influis tre de
cide por la briligado de la kunveno. Autoritatuloj partopre
nis kaj faciligis por la bona disvolviĝo de la diversaj pro
grameroj. La etoso estis tre kontentiga , kvankam la franca 
partopreno ne estis tielagranda kiel oni povis esperi. Tamen, 
gi estis plua ero en la ĉeno de interkonsentoj por esperan - 
tistoj de ambaŭ flankoj de la landlimo.

La distroj estis tre sukcesaj , kaj la ekskurso tre intere
sa. La organizo estis , ja , perfekta.

XXXfe Kongreso de Hispanaj Esperantistoj , en Mieres.

De kiam la tarrasanoj kuraĝis entrepreni la unuan kongreson, 
post nia milito , la Federacio organizis , ĉiujare,kongreson , 
kiu , inter aliaj aferoj , kontribuis al la plifortigo de la 
sento de amikeco inter ciuj hispanaj esperantistoj. La nunjara 
estas la trideka * kaj Hieres estis , pliafoje , la konfirmon 
de tiu interamiklgo.

Pro malsano de la proponinto de la kongreso , sam? Cienfue - 
gos , manpleno da bonvolemuloj , gvidataj de la Urbestro , Srfi 
G.Lonrenzo , ĉion bonege organizis. Ankaŭ la Provincestra Mos
to , Sro ĵ.m. Mateu de Ros , kore salutis , pere de la Urbes— 
tra Mosto , la kongresanojn. Ili estis regalataj , festataj, 
kaj la kongreso lasis profundan spuron en la urbeto , ĉar jam 
funkcias kursoj de Esperanto.

Se la fino de la Kongreso oni decidis ke la venonta okazos 
en Alicante , la bela mediteranea urbo , kie tre viglaj sami
deanoj jam estas preparante bonan kongreson.

XXIQ Renkontiĝo de Esperantistoj de la pro d_e Barcelono. -

Pri okazis en Manlleu , la 21&n de Junio. Oni inaŭguris Espe
* kalp°st interesa parolado , oni kunmanĝis fra 

lmi * tiuj renkontigoj estas tre dense partoprenataj kaj ili taŭgas por antaŭenpuŝi la Movadon en Katalunio 
regiono kie , oni bone scias , Esperanto estas tre favorata .’



LV» UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO . Vieno :1^VIII*-7O.

Sendube ĉiuj esperantistoj Jam legis sur "Esperanto", "Heroi 
do", aŭ sur nia " Boletín" , la raportojn de tiu brila kongresa 
en kiu elstaris la ĉeesto kaj partopreno de la Prezidanto dela 
Aŭstra Respubliko Franz Jonas , malnova kaj distinginda espe
rantisto.

La 'Purisma Servo de nia Federacio organizis karavanon,kaj ali 
aj samideanoj ankaŭ ĉeestis , konsistigante konsiderindan nom
bron de hispanoj.

Kiel ĉiam , la programo estis tre sukcesa : festparolado de 
Proffi. Lapenna, prelegoj en la kadro de la Somera Universitata 
folkloraj festoj , solena akcepto en la Urbodomo, kongresa ba
lo , k.t.p. Tiel la vizito al la elstaraj vidindaĵoj kaj mo - 
nunentoj de la historia ĉefurbo kaj al la poeziaj cirkaŭaĵoj de 
Vieno , estis tre interesaj. Ŝio estis bone organizata , kaj, 
ĉe la fino , la partoprenintoj , adiaŭinte sin gis Londono , 
bedaŭris la forflugecon de la tempo !

Sed , ĉiu afero proponas pripensadon kaj konsiderojn , kaj 
la viena kongreso , per la parolado de Prezidanto Jonas, pre
zentis la jenan , tre gravan : Esperantistoj ne devas konfidi 
la triumfon de Esperanto al la fakto ke tiu aŭ tiuj estroj de 
ŝtatoj estas esperantemaj aŭ,eĉ, esperantistoj ! La sukceso de 
nia afero dependas nur de la vigleco de la movado , de la per
fekta uzado de la lingvo kaj de la harmonio de la samideanaro,

Ke tiu leciono , farita de elstarulo,taŭgu por ke ĉiuj agnos- 
ku ke la triumfo de nia ideo dependos ,nur , de si mem !

}ooooooooo©|

HISPANAJ ESPERANTISTOJ , ATENTU BONE 1

La plifortigo de la elsendopovo de "Radio la Voz de Levan
te" , ebligas ke "Micrófono Esperantista" estu aŭdebla , de 
iun , eĉ en Zaragoza , Madrido kaj Murcio. Ni petas.insiste,al 
iiuj samideanoj loĝantaj en la orienta parto de Hispanio ke ili 
trovu kapti , ciu Dimanco , je la 23^ he,15', nian ondon -358m. 
!36 kiiej . Ni petas ke ili bonvolu komuniki al la radiostacio 
Colón,11,Valencia-2) la rezultaton de tiu provo.
Ili pruvos , tiel, al la stabo de la elsendejo , kellia peno 
istas fruktodona. Antaŭdankon !



NIAJ MORTINTOJ .

La nuna jaro estia por ni tre kruela, (ri forprenis , inter 
aliajn» du elstarajn samideanojn , kiuj briligis nian mova
don kaj kies agadon ni taksas neanstataŭebla.

MARIANO SOLÁ MONSERRAT •

Tiu nomo fierigis nin . Lia maestra oratoreco estis la 
ĉefa altirado de ĉiuj kongresoj , car li viciĝis en honora 
loko inter la plej elstaraj oratoroj en la esperantista fa 
milio. Liaj oratoraj belaĵoj estis zorgeme prifaritaj , ĉu 
ili estus didaktikaj ,ĉu pure retorikaj aŭ simple dialekti^ 
kaj.

Pli ol dudek jarojn estis plenigitaj de la superaj ora 
boraĵoj de Solá , en kiuj,nenio estis korektinda. Lia figu 
ro , la majesta gestado kaj la tembro de lia voĉo aldonis 
plian valoron al la prifarado de la disvolviĝontaj temoj , 
kio rezultigis nekompareblajn prelegojn.

La valenciaj esperantistoj , kiuj tiel ofte ĝuis la be 
lajn kongresajn oratoraĵojn de Solá , esprimis sian dolo - 
ron pro la malapero de la granda esperantisto ,kaĵ, pere de 
"Esperantista Mikrofono" de "La Voz de Levante" , ili adi
aŭis lin per nekrologa artikolo , kies lastan paragrafon ni 
transskribas :

" Nun , li ne plu estas inter ni , kaj ni bone agnoskas 
ke lla malpleno estas tute ne plenigebla ! Sed , tio kio 
pliigas nian angoron estas la definitiva foresto de la noaa 
figuro , de la sincera amiko , de la elstarega esperantisto.

Adiaŭ , kara samideano ! De nun , vi estas en la vico,tu_ 
te apude de Dr®. Zamenhof , kie estas tiuj kiuj honorigis , 
kun li , la noblan idearon kiu estas : Esperanto ! "

Pacon al li !

FRANCESC JVIJ^_COSTA .

Malgranda , modestega viro , kiu , tamen , per gigante
os koro , plena je pura poezio , beligis ĉion en siaj kon - 
taktoj kun Esperanto. Nelacigebla propagandisto,verkisto , 
prelegisto,kaj , super ĉio , poeto ! En multaj kongresoj li 
deklamis siajn proprajn verkojn aŭ tiujn de aliuloj, kun su 
pera majstreco. Sed , la ĉefa trajto de Vilá estis la gran. 
¿animeco kiu konkeris , por li , la estimon de ĉiuj !

Li ripozu pace I



EL NIA GRUPA AGADO

Antaŭ eble unu jaron , ni akceptis , en nian Grupon, samtie, 
anon Sergio R.Docal , Prezidanto de la Grupo de '.Vashingtono , 
akompanata de la Prezidanto de la Grupo Diamanto , de Madrido.

De tiu vizito ni gardas karajn rememorojn , ĉar samo Docal, 
tre elokvente', prelegetis antaŭ tre kontentiga nombro de va - 
lenciaj samideanoj. Niaj vizitantoj miris pri la alta esperan
tista nivelo de la lernantoj de "Escuelas del Patronato" , sui 
la lerta gvidado de samo. Felikso Navarro , kaj ili estis daŭ
re akompanataj de grupanoj dum sia vizitado al la vidindaĵoj , 
tiel de Valencio kiel de la ĉirkaŭaĵoj.

Valencio ĉarmis 3am0n Docal , ĉefe pro la esperantista etose 
kaj,tial,li ĵus decidis loĝi en Valencio,tuj kiam li emeriti - 
ĝos , kio estas , ja , baldaŭa afero.

Ni ĉiuj ĝojas pro tiu evento , car li estas elstara valoro , 
kiu pliigos la gravecon de la valencia esperantistaro.

XXXX

De kelkaj monatoj ni havas la plezuron kalkuli inter la va - 
lencian samideanaron ,junan, simpatian aŭstralian esperantis - 
ton , Sr^n Krevor Steel , kiu restos inter ni,eble unu jaron .

Li estas lingvisto , kaj li esperantigis antaŭ nur kelkajn 
monatojn , kio ne baras ke li parolu jam tre fluan Esperanton.

Pasintan sepan de Novembro li prezentis belan kolekton da Iun 
bildoj de sia lando , kio ĉarmis la multenombrajn samideanojn 
kiuj spektis la projekciadon. De nia "Luno" ni bonvenigas lin 
kaj ni esperas ke li havu kontentigan restadon ĉe ni.

xxxx
La hispana gazetaro publikis , antaŭ kelkaj monatoj,tre inte 

resan artikolon de Luis de Castresana : " A la busca del idio
ma europeo". Si estis sufiĉe objektiva , kaj ,ĉar ĝi ne estas 
la kutima nivelo de la gazetistoj , ni rapidis por enketi pri 
la londona adreso de la aŭtoro , kaj ni sendis al li gratulan 
leteron,k iun ni , eble , publikos en venonta lunradio.

XXXX

HISPANA ESPERANTO-MUZEO devas esti la haltejo de ĉiuj valen
ciaj esperantistoj kiuj trairos la vojon al Barcelono. S.Paud’ 
Ordal estas pitoreska vilaĝo,kaj sam® J.L.Hernández Izai estas 
la kolektanto , ŭe nur de pasteloj,siropoj kaj laksigiloj, sed 
ankaŭ de valoraj esperantaĵoj , kiujn li . kun ^nekomparebla , 
gastameca afablo , montros al vi. Kontribuu al ĝia riĉigo I



= NUNJARA FESTO DE ESPERANTO =

La Valencia Grupo de Esperanto festos , kiel ciujare , la 
datrevenon de la naskigtago de Dro. L. Zamenhof.

Tiuokaze , kiel kutime , ni glanis programon , kies erojn 
ni sciigas al ĉiuj samideanoj , cu grupanoj ,cu ne , kiuj rfezi 
ru festi kun ni tiun fratigan kaj pacigan idearon kiu estas la 
kreajo de Zamenhof.

Sabaton , la 12fln de Decembro , je la 22&h. 30'. Ilei Puti 
rne , en la Restoracio Munich , frata vespermanĝo.

Dimanĉon , 13^n . Meso , preĝata kaj kantata en Esperant, 
kun partopreno de la infana horo , gvidata de sami 
Felikso Navarro. ( Loko kaj horo , indikota.)

12a h. ( proksimume ) . Laŭrokronado de la steleo 
de Dre. Zamenhof , ĉe la tiunoma strato.

Poste , vizito al la mortintaj samideanoj kies ton 
boj estas distingitaj de la verda stelo.

Mardon , 156. je la 2O6h. ’Cn la Grupejo ( S.Vicente,63) 
Prelego pri Zamenhof , kreinto de Esperanto.

-oooooo-
N- El Presidente del Grupo invita a todos los esperantis

tas y simpatizantes , a que asistan a estos actos ,con 
los que se ensalza la memoria del creador del idioma , 
y se recuerda el esfuerzo llevado a cabo por los que, 
antes que nosotros , lucharon por tan noble ideal .

N- Los tickets para la cena del día 12 se podrán retirar 
a partir del día 7 , hasta el día 10 , en la Conserje
ría del Grupo (S.Vicente , 63 ). Su precio es : 100 pt

-OOOOOO-


